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ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนเป็ นช่วงเวลา โดยแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนเป็ น
3 ชนิด ดังนี้
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHEQD-R)
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (LHEQD-D)
• ชนิดสะสมมูลค่า (LHEQD-A)

นโยบายการลงทุน

: กองทุนจะนาเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุน้ ทีม่ ปี ระวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผล และมีแนวโน้มการจ่ายเงินปั นผลทีด่ ี โดย
เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกหลักทรัพย์ดงั นี้
1. ประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลในอดีต ประมาณ 1-5 ปี ยอ้ นหลัง
2. ผลประกอบการในปั จจุบนั และในอนาคต โดยพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตของยอดขาย หรือรายได้
หรือกาไร และ
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปั นผลในอนาคต
โดยจะมีการพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามเกณฑ์ทก่ี าหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ทล่ี งทุนให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมทัง้ วิเคราะห์ผลการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินของ
บริษทั ทีล่ งทุน อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ สาหรับเงินทุนส่วนทีเ่ หลือจะนาไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสาร
แห่งหนี้ ตราสารกึง่ หนี้ก่งึ ทุน ใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผล
โดยวิธอี ่นื ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานประกาศกาหนด
กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือตราสารทีเ่ สนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษทั ที่
ไม่ ได้จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ (Unlisted securities) ตราสารที่มีลัก ษณะของสัญ ญาซื้อ ขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความ
น่ าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) และตราสารหนี้ท่ไี ม่ได้รบั การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทัง้ นี้ กองทุนอาจมีไว้ซง่ึ ตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่า
ที่สามารถลงทุ นได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณี ท่ีตราสารหนี้ นัน้ ได้รบั การจัดอันดับ ความ
น่าเชื่อถือทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่านัน้
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เรียน

ท่านผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุน้ ปั นผล

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด ขอนาส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการ
ดาเนินงานของกองทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ
สภาพตลาดในรอบบัญชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2562
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเดือนกันยายน 2561 กลับมาฟื้ นตัวแม้ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกดัชนีจะปรับตัวลงจากปั ญหา
Trade war ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่คา้ ที่ยงั ยืดเยื้อ กดดัน SET Index ลดลงทาจุดต่ าสุดของเดือนที่ระดับ 1,666 จุด
จากนัน้ ดัชนีปรับตัวขึน้ อย่างรวดเร็วเนื่องจากนักลงทุนตอบรับต่อภาพการเมืองในประเทศทีช่ ดั เจนขึน้ หลังพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึง่ ส.ว.และ ส.ส. ลงในราช
กิจจานุเบกษา โดยหุน้ ทีไ่ ด้ผลบวกจากการเมืองปรับตัวขึน้ โดดเด่น นาโดย กลุ่มไฟแนนซ์, รับเหมาก่อสร้าง, นิคมฯ และ ค้าปลีก
ส่วนหุ้นกลุ่มพลังงานเป็ นอีกกลุ่มที่ปรับตัวขึน้ เด่นและเป็ นกลุ่มนาตลาด หลั งราคาน้ ามันดิบเพิม่ ขึน้ สูงสุดในรอบ 4 ปี จากความ
กังวลทีค่ าดว่าซัพพลายจะลดลงจากมาตรการคว่าบาตรอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐ
ตลาดหลักทรัพย์เคลื่อนไหวผันผวนในทิศทางลงตลอดทัง้ เดือนตุ ลาคม - ธันวาคม 2561 จากหลายปั จจัยลบรุมกดดัน
โดยเฉพาะปั จจัยจากภายนอกซึ่งตลาดยังวิตกกังวลกับปั ญหาสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ อเมริกาที่ยงั ยืดเยื้อ รวมถึง
ความกังวลเรื่องสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐ อเมริกากับจีนซึง่ ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจจีนหลังประกาศ GDP ไตรมาส 3/2561
ขยายตัวเพียง 6.5% ต่ าสุดในรอบ 9 ปี ประกอบกับการส่งออกเดือนกันยายน 2561 ทีห่ ดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 19 เดือน และ
จานวนนักท่องเทีย่ วจีนเดือนกันยายนหดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3
โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มมี ติ 5:2 ให้ขน้ึ อัตราดอกเบีย้ 0.25% เป็ น 1.75% ใน
การประชุมเดือนตุลาคม 2561 นับเป็ นการขึน้ อัตราดอกเบีย้ ครัง้ แรกในรอบ 7 ปี แต่ลดคาดการณ์ GDP ปี น้แี ละปี หน้าเป็ น 4.2%
และ 4.1% จากเดิม 4.4% และ 4.2% ตามลาดับ
SET Index เดือนมกราคม 2562 ฟื้ นตัวแรงตอบรับปั จจัยบวกจากในและต่ างประเทศ โดยเฉพาะการเจรจาเพื่อยุติ
ข้อพิพาทการค้าระหว่างจีนและสหรัฐทีเ่ ป็ นไปอย่างราบรื่น รวมไปถึงการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐทีม่ ี
มติให้คงอัตราดอกเบีย้ ทีร่ ะดับ 2.5% และส่งสัญญาณชะลอขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในปี น้หี ลังจากทีข่ น้ึ อัตราดอกเบีย้ ไปแล้ว 4 ครัง้ ในปี ท่ี
ผ่านมา ส่งผลให้ Fund Flow ไหลกลับเข้าตลาดเกิดใหม่รวมถึงตลาดหุ้นไทย ด้านปั จจัยในประเทศนักลงทุนตอบรับข่าว กกต.
ประกาศวันเลือกตัง้ อย่างเป็ นทางการ โดยกาหนดให้วนั ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็ นวันเลือกตัง้ ทัวไป
่ ช่วยสร้างความชัดเจนให้กบั
ตลาดและเรียกความเชื่อมันของนั
่
กลงทุนกลับคืน โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนต่างชาติซง่ึ เดือนมกราคมนักลงทุนต่างชาติเข้าซือ้ สุทธิ
ในตลาดหุน้ ไทยเป็ นครัง้ แรกในรอบ 1 ปี โดยมียอดซือ้ สุทธิ 6,722 ล้านบาท
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 SET Index ปรับเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องจากเดือนมกราคม หลังจากทีม่ ขี ่าว โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศ
เลื่อนการขึน้ ภาษีนาเข้าสินค้าจากจีนออกไปจากวันที่ 1 มีนาคม 2562
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SET Index เดือนมีนาคม 2562 เคลื่อนไหวผันผวนในทิศทางลงเนื่องจากนักลงทุนกลับมากังวลต่อการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกหลังจากบรรดาธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ทยอยปรับลดคาดการณ์ GDP ในปี น้แี ละปี หน้า ขณะเดียวกันตลาด
พันธบัตรของสหรัฐเกิดภาวะ Invert yield curve หรือ เกิดสัญญาณเตือนถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้นักลงทุนยังวิตก
กังวลต่อปั ญหาการเมืองในประเทศหลังจากผลการเลือกตัง้ ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ไม่มพี รรคใดได้เสียงข้างมากหรือเกิน
กึง่ หนึ่งของจานวน ส.ส. (250 คน) ทาให้การจัดตัง้ รัฐบาลเป็ นไปอย่างล่าช้า และมีโอกาสทีร่ ฐั บาลใหม่จะเป็ นรัฐบาลผสมบ่งชีถ้ ึง
ความไม่มเี สถียรภาพในการบริหารประเทศของรัฐบาลในระยะยาว
SET Index เดือนเมษายน 2562 ปรับตัวขึน้ ในทิศทางเดียวกับตลาดหุน้ อื่นๆ ทัวโลก
่
เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังจีนและ
สหรัฐจะบรรลุขอ้ ตกลงเพื่อยุติปัญหาสงครามการค้า , การคลายกังวลปั ญหา Brexit หลัง EU เลื่อนเส้นตายให้องั กฤษไปจนถึง
เดือนตุลาคม 2561 และการคลายกังวลสภาพคล่องในตลาดตึงตัว หลัง Fed ส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบีย้ และจะยุติการลดขนาด
งบดุล (Balance sheet)
นอกจากนี้ตลาดหุ้นยังมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจาก MSCI ประกาศอนุ มตั ิให้รวมการลงทุนใน NVDR ไว้ในการคานวณ
ดัชนีรอบใหม่ เริม่ มีผล 29 พฤษภาคม 2562 และนักลงทุนยังเข้าซื้อเก็งกาไรผลประกอบการงวดไตรมาส 1 ปี 2562 อย่างไร
ก็ตามดัชนีเพิม่ ขึน้ ได้ในกรอบจากัดเท่านัน้ เนื่องจากตลาดยังมีปัจจัยเสีย่ งจากปั ญหาการเมืองในประเทศคอยกดดัน
ในเดือนพฤษภาคม 2562 ตลาดปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุน้ อื่นๆทัวโลก
่
เนื่องจากนักลงทุนกลับมากังวลกับ
ปั ญหาสงครามการค้าหลังจากสหรัฐประกาศปรับขึน้ ภาษีนาเข้าสินค้าจากจีนรอบใหม่ วงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์ เป็ น 25% จาก
เดิม 10% และพร้อมทีจ่ ะเรียกเก็บภาษีสนิ ค้านาเข้าจากจีนเพิม่ อีก 3.25 แสนล้านเหรียญในอัตรา 25% ขณะทีจ่ นี ตอบโต้ดว้ ยการ
ปรับขึน้ ภาษีนาเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกามูลค่ารวมประมาณ 60,000 ล้านเหรียญ คลอบคลุมสินค้ากว่า 5,000 รายการ โดยจะ
จัดเก็บภาษีในหลายอัตราตัง้ แต่ 5%-25% ขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกายังประกาศแบนกลุ่มธุรกิจสินค้าเทคโนโลยีในจีน อาทิ
หัวเว่ย แม้สุดท้ายสหรัฐจะประกาศเลื่อนคาสังแบนดั
่
งกล่าวออกไปอีก 90 วัน แต่กไ็ ม่ช่วยให้ตลาดคลายกังวลกับปั ญหาดังกล่าว
นอกจากนี้ตลาดหุน้ บ้านเรายังมีปัจจัยกดดันจากภายใน อาทิ ตัวเลข GDP ประจาไตรมาส 1 ปี 2562 ขยายตัว 2.8% ต่ าสุดใน
รอบ 4 ปี ความเสีย่ งทางการเมืองเพิม่ ขึน้ หลังการจัดตัง้ รัฐบาลเป็ นไปอย่างล่าช้า โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตงั ้ แต่ตน้ ปี 2562
ที่ 6,037 ล้านบาท
SET Index เดือนมิถุนายน 2562 ปรับตัวขึน้ อย่างร้อนแรง โดยมีปัจจัยหนุ นหลักมาจากการไหลเข้าของ Fund flow
ต่างชาติ ตอบรับ Fed และธนาคารกลางต่างๆ ส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบีย้ และคาดว่าจะมีการนาโครงการ QE กลับมาใช้กนั อีก
ครัง้ ประเด็นนี้กดดันให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐลดลงและต่ากว่าเมื่อเทียบกับพันธบัตร
ของกลุ่ ม ประเทศเกิด ใหม่ กระตุ้ น ให้เกิด การเคลื่อ นย้า ยของเงิน ลงทุ น จากประเทศพัฒ นาแล้ว เข้าสู่ต ลาดเกิด ใหม่ ม ากขึ้น
นอกจากนี้ตลาดหุ้นบ้านเรายังมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจากการจัดตัง้ รัฐบาลใหม่จงึ หนุ นให้ Set Index ปรับขึน้ ร้อนแรง โดย SET
Index เดือ นมิถุ น ายน เพิ่ม ขึ้น 110 จุ ด (+6.8%) ปิ ด ที่ร ะดับ 1,730 จุ ด มู ลค่ า การซื้อ ขายเฉลี่ย 59,640 ล้า นบาท ทรงตัว
2.6%mom นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 อีก 46,686 ล้านบาท ส่งผลให้ 2019YTD พลิกเป็ นบวก 40,649 ล้าน
บาท
SET Index เดือนกรกฎคม 2562 ตลาดหุ้นพักตัวหลังจากที่ปรับตัวขึน้ อย่างร้อนแรงกว่า 110 จุด (+6.8%) ในเดือน
มิถุนายนทีผ่ ่านมา โดยในเดือนนี้ตลาดยังคงคาดหวัง Fed จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ รัฐบาลกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ
ส่งผลให้สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของต่างประเทศ อาทิ Fitch rating และ Moody ปรับเพิม่ Outlook ของประเทศขึน้ จาก
Stable เป็ น Positive ส่งผลให้ Fund flow ต่ างชาติยงั ไหลเข้าตลาดหุ้น ไทยอย่ างต่ อเนื่ อง อย่ างไรก็ต ามด้ว ยดัช นี ท่ีป รับ ขึ้น
ร้อนแรงไปแล้วในเดือนทีผ่ ่านมาทาให้ Valuation ของ SET เริม่ ตึงตัว ตัวเลขเศรษฐกิจยังอ่อนแอ โดยเฉพาะตัวเลขการส่งออก
เดือนมิถุนายน (ไม่รวมทองคาและน้ ามัน) หดตัวมากถึง 8%yoy หดตัวมากสุดในรอบ 3 ปี ครึง่ ปั ญหาภัยแล้งรุนแรงและขยายตัว
4
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เป็ นวงกว้างไปในหลายพืน้ ที่ อีกทัง้ ผลประกอบการของบริษทั จดทะเบียนใน ไตรมาส 2/2562 มีสญ
ั ญาณชะลอตัว กลุ่มธนาคาร
แม้งบการเงิน จะออกมาตามตลาดคาดแต่ เริม่ เห็น สัญ ญาณ NPL สูงขึ้นในหลายภาคธุรกิจ อีก ทัง้ ยังมีปั จจัยลบจากการออก
มาตรการสกัดการเก็งกาไรค่าเงินบาทของแบงก์ชาติ ปั จจัยเหล่านี้กดดันให้นักลงทุนสถาบันเดินหน้าขายปรับพอร์ตกดดัน SET
Index ตลอดทัง้ เดือน
โดยในช่ วงเดือนสิงหาคม 2562 SET Index ปรับ ตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่ างประเทศเนื่องจากนักลงทุ น
กลับมากังวลต่อปั ญหาสงครามการค้าทีร่ ุนแรงมากขึน้ หลังจากจีนและสหรัฐ อเมริกาต่างประกาศเพิม่ ภาษีนาเข้าสินค้าระหว่างกัน
เพิม่ ขึน้ นอกจากนี้นักลงทุนยังเทขายสินทรัพย์เสีย่ งเนื่องจากกังวลกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐเกิดภาวะ Invert yield curve นอกจากนี้ภายในประเทศก็มปี ั จจัยกดดันเช่นกัน อาทิ GDP ไตรมาส 2/2562 ขยายตัว
2.3% ต่าสุดในรอบ 19 ไตรมาส เกิดเหตุระเบิด 9 จุด ในพืน้ ทีข่ องกรุงเทพฯ และ ผูต้ รวจการแผ่นดินยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ปมถวายสัตย์ของนายกฯ กดดันให้ Set Index ณ สิน้ เดือนสิงหาคม ลดลง 57 จุด (-3.3%) ปิ ดทีร่ ะดับ 1,655 จุด แต่อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีปัจจัยบวกทีค่ าดว่าจะส่งผลดีต่อตลาดหุน้ ได้แก่ กนง. มีมติ 5:2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็ น 1.5% ซึ่ง
เป็ นการลดอัตราดอกเบีย้ เป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 ปี และครม.อนุมตั มิ าตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ 3 ด้านมูลค่า 3.2 แสนล้านบาท เน้น
มาตรการเร่งด่วน อาทิ แก้ปัญหาภัยแล้ง และช่วยเหลือค่าครองชีพซึง่ คาดว่าจะสามารถกระตุน้ เศรษฐกิจได้

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้ วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน
บริษทั ยังคงยืนยันในความตัง้ ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงทีส่ ุดต่อไป และหากท่าน
มีขอ้ สงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ท่บี ริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด หมายเลขโ ทรศัพท์
02-286-3484 หรือทีอ่ เี มล์ lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บัญชี
สาหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2562
รายละเอียด
เรือ่ ง
เดิ ม
การแก้ไข
เพิม่ เติมความหมายของบุคคลทีม่ ี
คาจากัดความ
ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับ
บริษทั จัดการ
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตาม
ผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา
(Single Entity Limit)
• ไม่เกินอัตรา 20% ของ NAV
• ไม่เกินอัตรา 10% ของ NAV
• กรณี ตราสารทีม่ ลี กั ษณะ
ครบถ้วน
• ไม่เกินอัตรา 10% ของ NAV
• กรณี ทรัพย์สนิ เป็ นตราสารหนี้
• ไม่เกินอัตรา 15% ของ NAV
ทีม่ ี Credit rating อยู่ในระดับ
Investment grade และตรา
สารทุนจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตาม
ความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่
ลงทุน (Concentration Limit)
• ลงทุนในหน่วยลงทุน CIS
• ไม่เกินอัตรา 25% ของ
• ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวน
จานวนหน่วย CIS ทัง้ หมด
หน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF
ของ MF หรือกองทุน CIS
หรือ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
NAV
• ลงทุนในหน่วยลงทุน Infra
• ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วย infra ทัง้ หมดของ
• ไม่เกิน 25% ของจานวน
กองทุน infra ทีอ่ อกหน่วย
หน่วย Infra ทัง้ หมดของ
นัน้
• ลงทุนในหน่วยลงทุน Property
กองทุน Infra ทีอ่ อกหน่วย
•
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวน
นัน้
หน่วย Property ทัง้ หมดของ
• ไม่เกิน 25% ของจานวน
Property ทีอ่ อกหน่วยนัน้
หน่วย Property ทัง้ หมดของ
กองทุน Property ทีอ่ อก
หน่วยนัน้
การดาเนิ นการเมื่อทรัพย์สินที่
ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการ
ลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน
• ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ในขณะที่
• จัดทารายงานโดยระบุ
• จัดทารายงานโดยระบุ
กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตาม
รายละเอียด ภายในวันทาการ
รายละเอียด ภายใน 3 วันทา
อัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
ถัดจากวันทาการสุดท้ายของ
การนับแต่วนั ครบระยะเวลา
เป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน
ระยะเวลา 5 วันทาการ
ดังกล่าว
โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่
ดังกล่าว
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เรือ่ ง
• ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ท่ี
ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ ก่อนวันที่
16 มกราคม พ.ศ. 2559 หาก
ปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศ
ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีค่ านวณตามความมี
ส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน
(concentration limit) เป็ นเวลา
5 วันทาการติดต่อกัน

รายละเอียดวิ ธีการรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม
• กรณีกองทุนรวมมีนโยบายลงทุน
ในทรัพย์สนิ ต่างประเทศ

รายละเอียด
เดิ ม

การแก้ไข

• ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดทารายงานโดยระบุ
รายละเอียดจัดส่งรายงานต่อ
สานักงานและผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ ภายในวันทา
การถัดไป
2. แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนดังกล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้ งไม่เกิน
ระยะเวลา 90 วันนับแต่วนั
ครบระยะเวลาดังกล่าว

• ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดทารายงานโดยระบุ
รายละเอียดจัดส่งรายงานต่อ
สานักงานและผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทา
การ
2. ห้ามมิให้แก้ไขเพิม่ เติม
โครงการเพื่อขยายวงเงิน
สาหรับการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์
จนกว่าการลงทุนจะเป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด
3. แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนดังกล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้ งไม่เกิน
ระยะเวลา 180 วันนับแต่วนั
ครบระยะเวลาดังกล่าว
• กรณีชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนมิให้นบั รวมวันหยุดทา
การในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะ
ในทานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม
• ในกรณีทม่ี เี หตุให้ตอ้ งเลิก
กองทุน บริษทั จัดการขอสงวน
สิทธิทจ่ี ะจัดให้มกี ารสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุน หรือโอนย้าย
หน่วยลงทุนกองทุนรวมนี้ไปยัง
กองทุนรวมอื่นภายใต้ดุลยพินิจ
ของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
• กรณี อยู่ในระหว่างดาเนินการ
เปลีย่ นให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการ
กองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของตน ตามประกาศ

-

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
(สาหรับกองทุนประเภท RMF
และ LTF)

-

บริษทั จัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซื้อ
คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนตามคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น
หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่
ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคา

-
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เรือ่ ง

รายละเอียด
เดิ ม

การแก้ไข
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการดารงเงินกองทุน
ของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม

สังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น หรือคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยม
หรือค่าใช้จ่าย
• ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้
ดาเนินการลด และ/หรือเพิม่
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในโครงการ
ข้อกาหนดอี่น ๆ
• เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้ งชีพ (RMF for PVD)

วันที่มีผล

11 กันยายน 2561
• บริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูล
เรื่องดังกล่าว ภายใน 3 วันทา
การ

-

-

การดาเนิ นการกรณี บริษทั จัดการ
ไม่สามารถดารงเงิ นกองทุนได้
ตามที่ประกาศกาหนด

-

การเสนอขายภายหลังการเสนอ
ขายครังแรก
้

รายละเอียดการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครัง้
แรก ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงระยะเวลาทา
การรับคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
ดังกล่าว ตามทีบ่ ริษทั จัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้
9

• ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอน
เงินจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ ง
ชีพ (RMF for PVD) ได้ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตาม
สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่
สามารถดารงเงินกองทุนได้
ตามทีป่ ระกาศกาหนด บริษทั
จัดการจะดาเนินการเปลีย่ นให้
บริษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการ
กองทุนรวมแทนด้วยวิธกี าร
ขอรับความเห็นชอบจาก
สานักงาน
รายละเอียดการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธกี าร
จัดการกองทุนรวมเกีย่ วกับ
การเปลีย่ นแปลง และ/หรือ
เพิม่ เติม วัน เวลา และวิธกี าร

11 กันยายน 2561

11 กันยายน 2561

29 เมษายน 2562

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
เรือ่ ง

รายละเอียด
เดิ ม
ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ สานักงานของ
บริษทั จัดการ และ/หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ เป็ นไป
เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนรวม

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

10

การแก้ไข
การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน และวิธปี ฏิบตั ทิ ่ี
เกีย่ วข้อง โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของ ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน โดยจะทาการติด
ประกาศทีส่ านักงานของบริษทั
จัดการ และสานักงาน
ผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน

วันที่มีผล

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (ชนิ ดสะสมมูลค่า)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิ งหาคม 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562
11

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (ชนิ ดจ่ายเงิ นปันผล)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิ งหาคม 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562
12

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (ชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิ งหาคม 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562
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กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
- เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผล
การดาเนินงานในอนาคต
- ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ ง ก่อนตัดสินใจ

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2562
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาล
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
เงินฝากธนาคาร
หุน้ สามัญ
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สนิ อืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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มูลค่าตามราคาตลาด
416,865,216.76

%NAV
104.42

18,890,589.83
13,834,774.93
384,139,852.00
(17,640,043.39)
399,225,173.37

4.73
3.47
96.22
(4.42)
100.00

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2562
รายละเอียด

อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น
(%)
หรือ จานวนหุ้น/
หน่ วย

เงิ นฝากธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
รวมเงิ นฝากธนาคาร
พันธบัตรรัฐบาล
ธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมพันธบัตรรัฐบาล
หุ้นสามัญ
หมวดธุรกิจการแพทย์
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
บริษทั พริมา มารีน จากัด (มหาชน)
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน)
บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจธนาคาร
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร
บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์
บริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
บริษทั ซีฟโก้ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
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มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

3.47
3.47

13,810,204.70

13,834,774.93
13,834,774.93

4.73
4.73

19,000.00

18,890,589.83
18,890,589.83

0.98

245,500.00

3,928,000.00

4.92
1.50
2.07
2.39

273,000.00
442,200.00
891,900.00
853,700.00

19,656,000.00
5,969,700.00
8,250,075.00
9,561,440.00

0.47
1.98
2.99
1.97
0.51

102,900.00
172,400.00
216,900.00
141,420.00
79,300.00

1,862,490.00
7,887,300.00
11,929,500.00
7,884,165.00
2,041,975.00

2.05
2.97
4.27

133,100.00
185,200.00
73,500.00

8,185,650.00
11,852,800.00
17,052,000.00

2.01
2.91
1.97
2.06

110,500.00
94,200.00
77,300.00
145,700.00

8,011,250.00
11,633,700.00
7,884,600.00
8,232,050.00

0.96

211,900.00

3,814,200.00

1.15

288,000.00

4,608,000.00

2.00
1.00

343,000.00
532,500.00

7,991,900.00
3,993,750.00

0.95

71,500.00

3,807,375.00

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2562
รายละเอียด

อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น
(%)
หรือ จานวนหุ้น/
หน่ วย

หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จากัด (มหาชน)
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
บริษทั ศุภาลัย จากัด(มหาชน)
บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จากัด (มหาชน)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพาณิชย์
บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
บริษทั ซีพ ี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
บริษทั ทิปโก้แอสฟั ลท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจสือ่ และสิง่ พิมพ์
บริษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริษทั วีจไี อ จากัด (มหาชน)
บริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั อาร์.เอส. โปรโมชั ่น จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
รวมเงิ นลงทุน
รายการค้างจ่ายหรือหนี้ สินอืน
่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

0.46
0.52
1.10
2.00
2.98
5.26
4.18
2.11
2.22
1.51

582,400.00
14,400.00
60,400.00
118,000.00
302,900.00
474,700.00
134,000.00
178,400.00
120,800.00
1,526,800.00

1,852,032.00
2,088,000.00
4,379,000.00
7,994,500.00
11,888,825.00
21,005,475.00
16,683,000.00
8,429,400.00
8,878,800.00
6,046,128.00

1.55
1.37
0.49
1.09
1.48

1,255,500.00
277,900.00
281,200.00
164,700.00
253,400.00

6,177,060.00
5,474,630.00
1,954,340.00
4,364,550.00
5,904,220.00

1.59
3.83
2.16
1.51

244,500.00
181,900.00
158,900.00
334,300.00

6,357,000.00
15,279,600.00
8,620,325.00
6,017,400.00

1.04
1.46

203,500.00
142,900.00

4,171,750.00
5,823,175.00

0.97
1.45
0.49
1.48

430,700.00
595,600.00
84,500.00
346,800.00

3,876,300.00
5,807,100.00
1,951,950.00
5,895,600.00

1.94
0.93
0.54
0.98
1.39
2.03
96.22
104.42
-4.42
100.00

261,900.00
752,300.00
122,900.00
103,300.00
74,600.00
219,400.00

7,726,050.00
3,716,362.00
2,138,460.00
3,925,400.00
5,557,700.00
8,117,800.00
384,139,852.00
416,865,216.76
-17,640,043.39
399,225,173.37

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือ
ของตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2562
ประเภท

ผูอ้ อก

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

อันดับ

มูลค่าตาม

ความน่ าเชื่อถือ

ราคาตลาด
18,890,589.83

AA+(FITCH)

13,834,774.93

สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ TRIS Rating
คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะกลางและยาวมีอายุตงั ้ แต่ 1 ปี ขึน้ ไป
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสีย่ งต่ าที่สุด ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ
AA
มีความเสีย่ งต่ ามาก ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับ AAA
A
มีความเสีย่ งในระดับต่ า ผู้ออกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รบั
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่า
BBB มีความเสีย่ งในระดับปานกลาง ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ทเ่ี พียงพอ
แต่มคี วามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถใน
การชาระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่า
BB
มีความเสีย่ งในระดับสูง ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ ากว่าระดับปาน
กลาง และจะได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึง่ อาจส่ง
ให้ความสามารถในการชาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ทไ่ี ม่เพียงพอ
B
มีความเสีย่ งในระดับสูงมาก ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่า และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตัง้ ใจในการชาระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิง่ แวดล้อมอื่นๆ
C
มีความเสีย่ งในการผิดนัดชาระหนี้สูงทีส่ ุด ผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่มคี วามสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นตาม
กาหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชาระหนี้ได้
D
เป็ นระดับทีอ่ ยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครือ่ งหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพือ่ จาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะสัน้ มีอายุตา่ กว่า 1 ปี
T1

ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับ ดีมาก และนัก ลงทุ นจะได้รบั ความ
คุม้ ครองจากการผิดนัดชาระหนี้ทด่ี กี ว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูอ้ อกตราสารทีไ่ ด้รบั อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึง่ มี
เครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนี้ทส่ี งู ยิง่ ขึน้

T2

ผูอ้ อกตราสารหนี้มสี ถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชาระหนี้
ระยะสัน้ ในระดับทีน่ ่าพอใจ

T3

ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระหนี้ระยะสัน้ ในระดับทีย่ อมรับได้

T4

ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระหนี้ระยะสัน้ ทีค่ ่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ดั โดย TRIS Rating เป็ นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึง่ สะท้อนความสามารถใน
การช าระหนี้ ข องผู้อ อกตราสารโดยไม่ ร วมความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงการช าระหนี้ จ ากสกุ ลเงิน บาทเป็ น สกุ ล เงิน ตรา
ต่างประเทศ
นอกจากนี้ TRIS Rating ยัง ก าหนด “แนวโน้ ม อัน ดับ เครดิต ” (Rating Outlook) เพื่อ สะท้ อ นความเป็ น ไปได้ข องการ
เปลีย่ นแปลงอันดับเครดิตของผูอ้ อกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการ
เปลีย่ นแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผูอ้ อกตราสารทีอ่ าจกระทบต่อความสามารถในการ
ชาระหนี้ ทัง้ นี้ แนวโน้ มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่ วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชาระหนี้ ของหน่ วยงาน
นัน้ ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
Positive

หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน้

Stable

หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลีย่ นแปลง

Negative

หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing

หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน้ ปรับลดลง หรือไม่เปลีย่ นแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Fitch Rating
คาอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาว สาหรับประเทศไทย
AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกาหนดโดย Fitch โดย
อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กบั อันดับความน่ าเชื่อถือทีม่ คี วามเสีย่ ง “น้อยทีส่ ุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรา
สารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดย
รัฐบาล
AA(tha)

แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ สูงมากเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขัน้ นี้ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือขัน้
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
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BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไร
ก็ดมี คี วามเป็ นไปได้มากว่าการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถ
ในการชาระหนี้ได้ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่นื ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือในประเภททีส่ งู กว่า
BB (tha)

แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชาระ
หนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชาระ
หนี้คนื ตามกาหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

B (tha)

แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ ต่าอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
การปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็ นไปได้ในปั จจุบนั แต่ความมันคงยั
่ งจากัดอยู่
ในระดับหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการชาระหนี้คนื ตามกาหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนัน้ ไม่แน่ นอน ขึน้ อยู่กบั
สภาวะทีเ่ อือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ ต่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทย ความสามารถในการปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทางการเงินขึน้ อยู่กบั สภาวะทีเ่ อือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D(tha)

อันดับความน่ าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่งึ กาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี้ใน
ปั จจุบนั

คาอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
F1 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขัน้ สูงสุดในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือนี้จะมอบให้สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือ
ทีม่ คี วามเสีย่ ง “น้อยทีส่ ดุ ” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กบั
ตราสารทางการเงินทีอ่ อกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีทม่ี รี ะดับความน่าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษจะมีสญ
ั ลักษณ์ “+”
แสดงไว้เพิม่ เติมจากอันดับความน่าเชื่อถือทีก่ าหนด

F2 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาในระดับทีน่ ่าพอใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่ าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่
อาจเทียบเท่ากับกรณีทไ่ี ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีส่ งู กว่า

F3 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาในระดับปานกลาง
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาระหนี้ดงั กล่าวจะมีความ
ไม่ แ น่ น อนมากขึ้น ไปตามความเปลี่ย นแปลงในทางลบในระยะสัน้ มากกว่ าตราสารที่ได้ร ับ การจัด อัน ดับ ความ
น่าเชื่อถือทีส่ งู กว่า
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B (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาที่ไม่แน่ นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาระหนี้ดงั กล่าวจะไม่แน่ นอน
มากขึน้ ตามการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสัน้

C (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาทีไ่ ม่แน่ นอนสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทางการเงิน
ขึน้ อยู่กบั สภาวะทีเ่ อือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้

D (tha)

แสดงถึงการผิดนัดชาระหนี้ทไ่ี ด้เกิดขึน้ แล้วหรือกาลังจะเกิดขึน้

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชีพ้ เิ ศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออก
จากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่ เติมต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือ
สาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่ าเชื่อถือขึน้ หลัก ทั ้งนี้ จะไม่มกี ารระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)”
สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกี ารระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะ
สัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะมีการเปลีย่ นแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็ น “สัญญาณบวก” ซึง่ บ่งชีแ้ นวโน้มในการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือให้สงู ขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่าลง หรือ “สัญญาณวิวฒ
ั น์” ในกรณีทอ่ี นั ดับความน่ าเชื่อถืออาจจะได้รบั การปรับขึน้
ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสญ
ั ญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สาหรับช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
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รายงานสรุปเงิ นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2562
กลุม่ ของตราสารการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

(ก)

ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

18,890,589.83

4.73

(ข)

ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์

13,834,774.93

3.47

หรือบริษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก/สั ่งจ่าย/รับอาวัล/คา้ ประกัน
(ค)

ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถ

-

-

-

-

ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง)

ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับต่ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ี Rating

สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูงต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนสาหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2562
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อหลักทรัพย์
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษทั ซี.พี.ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
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ชื่อย่อ
PTT
AOT
ADVANC
PTTEP
CPALL
MTC
BGRIM
INTUCH
SCB
BEM

ร้อยละของเงิ นลงทุน
5.26
4.92
4.27
4.18
3.83
2.99
2.98
2.97
2.91
2.39

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)

วันที่

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบปี บัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2562
รายละเอียด
การดาเนินการแก้ไข

การใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงได้ท่ี website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปั นผล มีการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วนั ที่ 1 กันยายน 2561
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ตามรายชื่อ ดังนี้
-

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ย วข้องกับกองทุน รวม ได้ท่บี ริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด www.lhfund.co.th และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่ องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)
บริ ษัทที่ให้ผลประโยชน์
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนตี ้ี จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์พฒั นสิน จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

บทวิเคราะห์และข้อมูล จัดเยี่ยม
ข่าวสาร
ชมบริ ษัท

สัมมนา

เหตุผลในการรับผลประโยชน์
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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ค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2562
ลาดับ

ชื่อบริ ษัทนายหน้ า

ค่านายหน้ า
(บาท)*
762,445.14

อัตราส่วน
(%) 12.85

1

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด

2

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

167,900.14

2.83

3

บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด

104,955.88

1.77

4

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

304,648.90

5.13

5

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

151,576.62

2.55

6

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

89,631.20

1.51

7

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

507,233.59

8.55

8

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

549,245.31

9.25

9

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

829,473.15

13.97

10

บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)

483,003.35

8.14

11

192,547.46

3.24

12

บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

155,323.30

2.62

13

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

119,929.13

2.02

14

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

400,467.41

6.75

15

บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

789,887.29

13.31

16

บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)

262,337.96

4.42

17

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนติ ้ี จากัด

64,511.64

1.09

5,935,117.47

100.00

รวม

หมายเหตุ *รวมภาษีมลู ค่าเพิม่

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2562
ชื่อกองทุน

PTR

กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ ปันผล

4.9995

24

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2562
ชื่อกองทุน
ผูถ้ ือหน่ วย
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุน้ ปั นผล (LHEQD)
-

สัดส่วน(ร้อยละ)
-

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2562
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน*
จานวนเงิน
Fund's Direct Expenses
(หน่วย : พันบาท)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
5,394.26
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
107.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)**
2,697.13
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
60.00
ค่าทีป่ รึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ไม่ม ี
ค่าจัดตัง้ และจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)
0.00
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการดาเนินโครงการ (Others Operating Expense)
60.50
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด***
8,319.78
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

5,935.12

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
เรียกเก็บจริง
ตามโครงการ*
1.605
ไม่เกินร้อยละ 1.88
0.032
ไม่เกินร้อยละ 0.11
0.803
ไม่เกินร้อยละ 0.94
0.018
ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.000
ตามทีจ่ ่ายจริง
0.018
ตามทีจ่ ่ายจริง
2.476
1.766

หมายเหตุ
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอน่ื ใดในทานองเดียวกัน(ถ้ามี)
** ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ละชนิดจ่ายเงินปั นผลไม่เกินร้อยละ 0.94
ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกินร้อยละ 0.81
*** ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอต่อ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ด แอล เอช หุน้ ปั นผล ซึง่ ประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่
สาคัญสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุ นของกองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปั นผล ณ วันที่
31 สิงหาคม 2562 ผลการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และ ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญสาหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกองทุนตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิช าชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารกองทุนฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี ของกองทุนฯ แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยูใ่ นรายงานประจาปี นนั ้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจาปี ภายหลัง
วันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมันต่
่ อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัด แย้งที่มี
สาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อ ข้า พเจ้า ได้อ่ านรายงานประจ าปี ข องกองทุ น ฯ และหากข้า พเจ้าสรุ ป ได้ว่ า มีก ารแสดงข้อ มู ลที่ ขัด ต่ อ ข้อ เท็จ จริงอัน เป็ น
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อ สารเรื่องดังกล่าวกับผูบ้ ริหารกองทุนฯ เพื่อให้ผบู้ ริหารกองทุนฯ ดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิ น
ผูบ้ ริหารกองทุนฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารกองทุนฯ พิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริหารกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผูบ้ ริหารกองทุนฯ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกองทุนหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูบ้ ริหารกองทุนฯ มีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกองทุน
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวม
ความเห็น ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อ มันอย่
่ างสมเหตุ สมผลคือความเชื่อมันในระดั
่
บ สูงแต่ ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญทีม่ อี ยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่ อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบ
การเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการ
สอบบัญ ชีท่เี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่ พบข้อมูลที่ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบ เพื่อ ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยผูบ้ ริหารของกองทุนฯ
• สรุป เกี่ยวกับ ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญ ชีสาหรับ การดาเนิน งานต่ อเนื่ องของผู้บริหารกองทุ น ฯ และจาก
หลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจเป็ นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้า พเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามี
ความไม่แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
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•

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าให้มกี ารนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สอ่ื สารกับผูบ้ ริหารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผน
ไว้ ประเด็นทีม่ นี ัยสาคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผบู้ ริหารกองทุนฯ ว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็ นอิสระและได้
สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทงั ้ หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุ ผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่องทีส่ ่อื สารกับผูบ้ ริหารกองทุนฯ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่างๆ ทีม่ นี ัย สาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทย่ี ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจ ารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีทร่ี บั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คอื นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล

นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5875
บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
กรุงเทพมหานคร
25 พฤศจิกายน 2562
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กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล
งบดุล
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2562
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

2562

2561

403,030,441.83

278,208,433.54

13,810,204.70

13,496,772.47

เงินปั นผลและดอกเบีย้ ค้างรับ

1,755,240.93

583,461.05

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สิน

2,947,534.99

11,922,325.20

421,543,422.45

304,210,992.26

เจ้าหนี้จากการซือ้ เงินลงทุน

21,395,385.32

24,831,354.29

20,166.09
863,830.11

514,691.50

38,867.56

21,427.07

22,318,249.08

25,367,472.86

399,225,173.37

278,843,519.40

315,083,467.81

208,965,495.85

99,422,882.45

62,628,040.59

(15,281,176.89)

7,249,982.96

399,225,173.37

278,843,519.40

ชนิดสะสมมูลค่า

13.8835

14.8537

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

13.8461

14.8149

6.6207

7.5717

20,273,533.0022

16,187,386.9082

6,002,981.2468

378,892.9907

5,231,832.5275
31,508,346.7765

4,330,269.6902
20,896,549.5891

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม
(ราคาทุนปี 2562 : 393,070,952.00 บาท)
(ราคาทุนปี 2561 : 269,718,232.88 บาท)
เงินฝากธนาคาร

6

เจ้าหนี้จากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้ สิน
รวมสิ นทรัพย์สท
ุ ธิ
สิ นทรัพย์สท
ุ ธิ :
ทุนที่ได้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาเนินงาน
รวมสิ นทรัพย์สท
ุ ธิ

5

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คานวณแยกตามประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน มีดงั นี้

ชนิดจ่ายเงินปั นผล
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมด ณ วันสิน้ ปี (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
รวม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2562
หน่ วย : บาท
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
อัตราส่วนของ
ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์

มูลค่าทีต่ ราไว้

CB20130A

19,000,000.00

จานวนหน่วย

มูลค่ายุตธิ รรม

มูลค่ายุตธิ รรม
(%)

(%)
อัตราดอกเบีย้ วันครบกาหนด

พันธบัตร
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/182/62

19,000.0000

รวมพันธบัตร
หลักทรัพย์จดทะเบียน
เงิ นทุนและหลักทรัพย์
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จากัด (มหาชน)

18,890,589.83

4.69

18,890,589.83

4.69

ASK

-

79,300.0000

2,041,975.00

0.51

บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน)

JMT

-

102,900.0000

1,862,490.00

0.46

บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)

KTC

-

172,400.0000

7,887,300.00

1.96

บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

MTC

-

216,900.0000

11,929,500.00

2.96

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

SAWAD

-

141,420.0000

7,884,165.00

1.96

ADVANC

-

73,500.0000

17,052,000.00

4.23

บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ จากัด (มหาชน)

DTAC

-

133,100.0000

8,185,650.00

2.03

บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

INTUCH

-

185,200.0000

11,852,800.00

2.94

การแพทย์
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)

BCH

-

245,500.0000

3,928,000.00

0.98

ขนส่งและโลจิสติ กส์
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

AOT

-

273,000.0000

19,656,000.00

4.88

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)

BEM

-

853,700.0000

9,561,440.00

2.37

บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

BTS

-

442,200.0000

5,969,700.00

1.48

บริษทั พริมา มารีน จากัด (มหาชน)

PRM

-

891,900.0000

8,250,075.00

2.05

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

KKP

-

110,500.0000

8,011,250.00

1.99

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

SCB

-

94,200.0000

11,633,700.00

2.89

บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

TCAP

-

145,700.0000

8,232,050.00

2.04

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

TISCO

-

77,300.0000

7,884,600.00

1.96

GFPT

-

211,900.0000

3,814,200.00

0.95

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)

ธนาคาร

ธุรกิจการเกษตร
บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
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กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2562
หน่ วย : บาท
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
อัตราส่วนของ
ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์

มูลค่าทีต่ ราไว้

จานวนหน่วย

มูลค่ายุตธิ รรม

มูลค่ายุตธิ รรม
(%)

บรรจุภณ
ั ฑ์
บริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จากัด (มหาชน)

BGC

-

288,000.0000

4,608,000.00

1.14

บริ การรับเหมาก่อสร้าง
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)

CK

-

343,000.0000

7,991,900.00

1.98

SEAFCO

-

532,500.0000

3,993,750.00

0.99

ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

PTTGC

-

71,500.0000

3,807,375.00

0.95

พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

BGRIM

-

302,900.0000

11,888,825.00

2.95

บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ ์ จากัด (มหาชน)

EA

-

178,400.0000

8,429,400.00

2.09

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)

GPSC

-

60,400.0000

4,379,000.00

1.09

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

GULF

-

14,400.0000

2,088,000.00

0.52

GUNKUL

-

582,400.0000

1,852,032.00

0.46

บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)

IRPC

-

1,526,800.0000

6,046,128.00

1.50

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

PTT

-

474,700.0000

21,005,475.00

5.21

บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)

PTTEP

-

134,000.0000

16,683,000.00

4.14

บริษทั ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

RATCH

-

120,800.0000

8,878,800.00

2.20

บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

TOP

-

118,000.0000

7,994,500.00

1.98

AMATA

-

164,700.0000

4,364,550.00

1.08

MBK

-

253,400.0000

5,904,220.00

1.46

บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จากัด (มหาชน)

ROJNA

-

281,200.0000

1,954,340.00

0.48

บริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)

SPALI

-

277,900.0000

5,474,630.00

1.36

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

WHA

-

1,255,500.0000

6,177,060.00

1.53

BJC

-

158,900.0000

8,620,325.00

2.14

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

COM7

-

244,500.0000

6,357,000.00

1.58

บริษทั ซีพ ี ออลล์ จากัด (มหาชน)

CPALL

-

181,900.0000

15,279,600.00

3.79

บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

HMPRO

-

334,300.0000

6,017,400.00

1.49

TASCO

-

203,500.0000

4,171,750.00

1.04

TOA

-

142,900.0000

5,823,175.00

1.45

บริษทั ซีฟโก้ จากัด (มหาชน)

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จากัด (มหาชน)

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)

พาณิ ชย์
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

วัสดุกอ่ สร้าง
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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(%)
อัตราดอกเบีย้ วันครบกาหนด

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2562
หน่ วย : บาท
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
อัตราส่วนของ
ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์

มูลค่าทีต่ ราไว้

จานวนหน่วย

มูลค่ายุตธิ รรม

มูลค่ายุตธิ รรม
(%)

สื่อและสิ่ งพิ มพ์
บริษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)

PLANB

-

430,700.0000

3,876,300.00

0.96

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)

RS

-

346,800.0000

5,895,600.00

1.46

บริษทั วีจไี อ จากัด (มหาชน)

VGI

-

595,600.0000

5,807,100.00

1.44

WORK

-

84,500.0000

1,951,950.00

0.48

CPF

-

261,900.0000

7,726,050.00

1.92

M

-

74,600.0000

5,557,700.00

1.38

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)

MINT

-

103,300.0000

3,925,400.00

0.97

บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)

OSP

-

219,400.0000

8,117,800.00

2.01

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

TFG

-

752,300.0000

3,716,362.00

0.92

บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

TU

-

122,900.0000

2,138,460.00

0.53

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน

384,139,852.00

95.31

รวมเงิ นลงทุนทัง้ สิ้น (ราคาทุน 393,070,952.00 บาท)

403,030,441.83

100.00

บริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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(%)
อัตราดอกเบีย้ วันครบกาหนด

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 สิ งหาคม 2562
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

2562

2561

10,819,078.92

5,225,264.20

389,343.25

179,306.10

11,208,422.17

5,404,570.30

7, 8

5,394,257.33

2,654,665.26

7

107,885.28

59,287.49

7, 8

2,697,128.60

1,482,188.00

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

60,000.00

60,000.00

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ

60,498.40

23,589.21

รายได้จากการลงทุน
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบีย้
รวมรายได้จากการลงทุน
ค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ภาษีเงินได้

355.76

-

รวมค่าใช้จา่ ย

8,320,125.37

4,279,729.96

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

2,888,296.80

1,124,840.34

(24,746,121.11)

20,702,045.00

รายการกาไรสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน

1,469,289.17

2,404,859.69

รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิ จากเงิ นลงทุน

(23,276,831.94)

23,106,904.69

การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จากการดาเนิ นงาน

(20,388,535.14)

24,231,745.03

(17,236,115.59)

21,378,548.33

(397,211.73)

1,023,557.67

(2,755,207.82)

1,829,639.03

(20,388,535.14)

24,231,745.03

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิ จากเงิ นลงทุน
รายการรกาไร(ขาดทุน)สุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน

การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานแยกตามประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
รวม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สทุ ธิ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 สิ งหาคม 2562
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

2562

2561

2,888,296.80

1,124,840.34

(24,746,121.11)

20,702,045.00

1,469,289.17

2,404,859.69

(20,388,535.14)

24,231,745.03

(2,142,624.71)

(1,856,305.26)

มูลค่าหน่วยลงทุนทีอ่ อกจาหน่ายในระหว่างปี

196,590,649.46

154,773,134.59

มูลค่าหน่วยลงทุนทีร่ บั ซือ้ คืนในระหว่างปี

(53,677,835.64)

(40,581,425.21)

การเพิ่ มขึน้ สุทธิ ของทุนที่ได้รบั จากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน

142,912,813.82

114,191,709.38

การเพิ่ มขึน้ ของสิ นทรัพย์สทุ ธิ ในระหว่างปี

120,381,653.97

136,567,149.15

สินทรัพย์สทุ ธิต้นปี

278,843,519.40

142,276,370.25

สิ นทรัพย์สทุ ธิ ปลายปี

399,225,173.37

278,843,519.40

การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จากการดาเนิ นงานในระหว่างปี
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการรกาไร(ขาดทุน)สุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จากการดาเนิ นงาน
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน

10

การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ของทุนที่ได้รบั (ที่รบั ซื้อคืน)จากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนระหว่างปี

หน่ วย : หน่ วย
2562

2561

หน่วยลงทุนต้นปี

20,896,549.5891

12,367,232.6599

บวก หน่วยลงทุนทีอ่ อกจาหน่ายในระหว่างปี

15,088,160.7347

12,079,124.9222

หัก หน่วยลงทุนทีร่ บั ซือ้ คืนในระหว่างปี

(4,476,363.5473)

(3,549,807.9930)

หน่ วยลงทุน ณ วันสิ้นปี

31,508,346.7765

20,896,549.5891

การเปลี่ยนแปลงของจานวนหน่ วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล
งบกระแสเงิ นสด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ วันที่ 31 สิ งหาคม 2562
หน่ วย : บาท
2562

2561

(20,388,535.14)

24,231,745.03

การซือ้ เงินลงทุน

(1,856,235,281.25)

(949,524,000.35)

การจาหน่ายเงินลงทุน

1,708,405,484.98

834,605,761.47

การ(เพิม่ ขึน้ )ลดลงในเงินปันผลและดอกเบีย้ ค้างรับ

(1,171,779.88)

483,915.64

การลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

8,974,790.21

4,104,439.92

การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซือ้ เงินลงทุน

(3,435,968.97)

9,437,487.28

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จากการดาเนิ นงาน
รายการปรับกระทบการเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน ให้เป็ นเงินสดสุทธิทไ่ี ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน :

การเพิม่ ขึน้ ในเจ้าหนี้จากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

20,166.09

การเพิม่ ขึน้ ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

349,138.61

199,640.44

17,440.49

93.51

รายการ(กาไร)ขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน

24,746,121.11

(20,702,045.00)

รายการกาไรสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน

(1,469,289.17)

(2,404,859.69)

(269,043.96)

(109,089.97)

(140,456,756.88)

(99,676,911.72)

การจาหน่ายหน่วยลงทุนในระหว่างปี

196,590,649.46

154,773,134.59

การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี

(53,677,835.64)

(40,581,425.21)

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน

(2,142,624.71)

(1,856,305.26)

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิ น

140,770,189.11

112,335,404.12

313,432.23

12,658,492.40

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี

13,496,772.47

838,280.07

เงิ นฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุข้อ 6)

13,810,204.70

13,496,772.47

การเพิม่ ขึน้ ในหนี้สนิ อืน่

ส่วนต่ามูลค่าตราสารหนี้ตดั จาหน่าย
เงิ นสดสุทธิ ที่ใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมจัดหาเงิ น

เงิ นฝากธนาคารเพิ่ มขึน้ สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล
ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ วันที่ 31 สิ งหาคม 2562
หน่ วย : บาท
2562

2561

2560

2559

2558

2557

13.3440

11.5043

11.9385

10.2502

10.9697

9.5002

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ

0.0840

0.0916

(0.1366)

0.0869

0.1118

0.1884

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน

(0.7199)

1.6858

(0.3828)

0.7549

1.4793

(1.0213)

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน

0.0427

0.1958

0.2031

0.8616

(2.3056)

2.3045

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทัง้ สิน้

(0.5932)

1.9732

(0.3163)

1.7034

(0.7145)

1.4716

หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน *

(0.0804)

(0.1335)

(0.1179)

(0.0151)

(0.0050)

(0.0021)

มูลค่าสิ นทรัพย์สทุ ธิ ปลายปี

12.6704

13.3440

11.5043

11.9385

10.2502

10.9697

อัตราส่วนของกาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี (%)

(6.0672)

13.1205

3.1606

16.7731

(2.2681)

14.4428

399,225.17

278,843.52

142,276.37

193,222.69

161,997.98

546,624.26

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี (%)

2.4759

2.3173

2.2200

2.2159

2.1883

2.2045

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี (%)

3.3354

2.9264

3.5845

3.0715

2.5433

4.0537

923.6883

741.8484

917.7108

1,390.6918

823.4429

475.3997

ข้อมูลผลการดาเนิ นงาน (ต่อหน่ วย)
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต้นปี
รายได้จากกิจกรรมลงทุน :-

อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญและข้อมูลประกอบเพิ่ มเติ มที่สาคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิปลายปี (พันบาท)

อัตราส่วนของจานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของการซือ้ ขายเงินลงทุน
ระหว่างปี ต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี (%)**
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
* คานวณจากจานวนหน่วยทีจ่ าหน่ายแล้วถัวเฉลีย่ ระหว่างปี
** ไม่นบั รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน ใบรับฝากเงิน และการซือ้ ขายเงินลงทุนต้องเป็ นรายการซือ้ หรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึง่ ไม่รวมถึงการซือ้ โดยมีสญั ญาขายคืน
หรือการขายโดยมีสญั ญาซือ้ คืน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 สิ งหาคม 2562
หน่ วย : บาท
1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุน้ ปั นผล (“กองทุนฯ”) เป็ นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ทีม่ กี ารแบ่งชนิดของหน่ วย
ลงทุนเป็ น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (LHEQD-R) ชนิดจ่ายเงินปั นผล (LHEQD-D) และชนิดสะสม
มูลค่า (LHEQD-A) ซึ่งจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมกับ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลั กทรัพ ย์
(“ก.ล.ต.”) เมื่อ วัน ที่ 27 กัน ยายน 2555 มีจ านวนเงิน ทุ น จดทะเบีย น 1,000.00 ล้านบาท (แบ่ งเป็ น 100,000,000.0000
หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ไม่มกี าหนดระยะเวลาสิน้ สุดโครงการ
กองทุนฯ จัดการโดย บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (“บริษทั จัดการ”)
กองทุนฯ มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉลีย่ ในรอบปี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวม โดยจะเน้นลงทุนในหุน้ ทีม่ ปี ระวัติการจ่ายเงินปั นผลและมีแนวโน้มการ
จ่ายเงินปั นผลทีด่ ี สาหรับเงินทุนส่วนทีเ่ หลือจะนาไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ใบสาคัญ
แสดงสิทธิรวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีก่ .ล.ต.กาหนด
กองทุนฯ จะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือตราสารทีเ่ สนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้ า (Derivatives) รวมถึงตราสารแห่งหนี้ท่มี ีอนั ดับความน่ าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment
Grade) และตราสารหนี้ทไ่ี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทัง้ นี้ กองทุนฯ อาจมีไว้ซง่ึ ตราสารหนี้ท่ี
มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) เฉพาะกรณีทต่ี ราสารนัน้ ได้รบั การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะทีก่ องทุนฯ ลงทุนเท่านัน้
กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (LHEQD-R) และชนิดสะสม
มูลค่า (LHEQD-A)
กองทุ นฯ มีน โยบายจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นชนิ ดจ่ายเงินปั นผล (LHEQD-D) ตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในหนังสือชีช้ วน

2.

หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิ น

2.1

งบการเงินนี้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีทป่ี ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และการแสดงรายการใน งบการเงินได้จดั ทาขึน้ ตาม
หลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปภายใต้
่
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้จดั ทาขึน้ ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่
กาหนดในมาตรฐานการบัญ ชีฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญ ชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตาม
ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2

งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.3

การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดท างบการเงินให้เป็ น ไปตามมาตรฐานการบัญ ชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บ ริห ารต้องใช้ก าร
ประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่ อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่ายผลทีเ่ กิดขึน้ จริงจึงแตกต่างจากทีป่ ระมาณการไว้
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หน่ วย : บาท
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีทป่ี ระมาณการดังกล่าวได้รบั การทบทวนและในอนาคตทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับในปี ปัจจุบนั และทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด ดังนี้

3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีฉบับใหม่ ซึง่ มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี เริม่ ใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงินนี้

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทย่ี งั ไม่มผี ลบังคับใช้
• มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2562
กองทุนฯ ไม่มแี ผนที่จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี จานวนหลายฉบับซึ่งมีผลบังคับสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ ซึง่ ฝ่ ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมิน
แล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินสาหรับปี ทเ่ี ริม่
ใช้มาตรฐานดังกล่าว โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซง่ึ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงหลักการสาคัญ ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการ
ตีความมาตรฐานบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการ
(ปรับปรุง 2560)
โฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุง 2560)
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• มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน จานวน 5 ฉบับ
ทีจ่ ะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ประกอบด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 การป้ องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 การชาระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริหารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีต่องบการเงินในปี ทเ่ี ริม่ ใช้มาตรฐานดังกล่าว
มาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

4.1

การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่าย
- เงินปั นผลรับ รับรูเ้ ป็ นรายได้ตงั ้ แต่วนั ทีป่ ระกาศจ่ายและมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั
- ดอกเบีย้ รับ รับรูเ้ ป็ นรายได้ตามระยะเวลาทีพ่ งึ ได้รบั โดยคานึงถึงผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
- บัญชีส่วนเกินและส่วนต่ ามูลค่าของตราสารหนี้ตดั จาหน่ ายตามวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงซึง่ ยอดที่ตดั จาหน่ ายนี้แสดง
เป็ นรายการปรับปรุงกับดอกเบีย้ รับ
- กาไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการจาหน่ายเงินลงทุนรับรูเ้ ป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันทีจ่ าหน่ายเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง

4.2

เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนจะรับรู้เป็ นสินทรัพย์ด้วยจานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสทิ ธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงิน
ลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซือ้ เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทัง้ สิน้ ทีก่ องทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ เงินลงทุนนัน้
- หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นตราสารทุนทีม่ ตี ลาดซือ้ ขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้ราคาปิ ดในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยของวันทีว่ ดั ค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุ นในตราสารหนี้ ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทีว่ ดั ค่าเงินลงทุน
- กองทุนฯ ใช้วธิ รี าคาทุนตัดจาหน่ ายในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุครบกาหนดภายใน 90 วัน
นับตัง้ แต่ วนั ที่ลงทุ นและไม่มีเงื่อนไขการต่ ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นัน้ ไม่ แตกต่ างจากราคาทุนตัด
จาหน่ายอย่างเป็ นสาระสาคัญ
- กาไร(ขาดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมจะรับรูใ้ นงบกาไรขาดทุน ณ วันที่
วัดค่าเงินลงทุน
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- ราคาทุนของเงินลงทุนทีจ่ าหน่ายใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก
4.3

การแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนฯ จะบันทึกลดกาไรสะสม ณ วันทีป่ ระกาศจ่ายเงินปั นผล

4.4

บัญชีปรับสมดุล
บัญชีปรับสมดุลถือเป็ นส่วนหนึ่งของกาไรสะสม ซึง่ จะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อทา
ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รบั ส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนนัน้ จะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

4.5

ภาษีเงินได้
กองทุนมีหน้าทีเ่ สียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเฉพาะเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา (40)(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อย
ละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 20 สิงหาคม 2562

5.

กาไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาเนิ นงานต้นปี

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริม่ สะสม 27 ก.ย. 55)
ขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุนสะสม (เริม่ สะสม 27 ก.ย. 55)
กาไรสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนสะสม(เริม่ สะสม 27 ก.ย. 55)
หัก การแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาเนิ นงานต้นปี ทัง้ สิ้ น
6.

2562

2561

25,801,690.85

24,676,850.51

(22,813,468.05)

(43,515,513.05)

8,490,200.66

6,085,340.97

(4,228,440.50)
7,249,982.96

(2,372,135.24)
(15,125,456.81)

เงิ นฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 และ 2561 เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย :อัตราดอกเบีย้ ต่อปี (%)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

จานวนเงิน

2562

2561

2562

2561

0.62

0.62

13,810,204.70

13,496,772.47
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7.

ค่าใช้จ่าย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและนายทะเบียนหน่ วยลงทุน โดยมีธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
ทัง้ หมดหักด้วยมู ลค่ าหนี้ สินทัง้ หมด ทัง้ นี้ มู ลค่ าหนี้ สิน ทัง้ หมดไม่ รวมค่ าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่ าธรรมเนี ยมผู้ดู แล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค่ านวณ) ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้ :ค่าใช้จ่าย
นโยบายการกาหนดราคา
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 1.88 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.94 ต่อปี *
* สาหรับชนิดสะสมมูลค่า (LHEQD - A) ไม่เกินร้อยละ 0.81 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิม่

8.

รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการบัญชีท่สี าคัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
และเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างกองทุนฯ และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ เป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันประกอบด้วย :ชื่อกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด

ผูจ้ ดั การกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั ใหญ่

บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั ใหญ่

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ร่วมกัน

รายการระหว่างกันที่สาคัญ มีดงั ต่อไปนี้
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 สิงหาคม
นโยบายการกาหนดราคา

2562

2561

• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ตามเกณฑ์ทร่ี ะบุในหนังสือชีช้ วน

5,394,257.33

2,654,665.26

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ตามเกณฑ์ทร่ี ะบุในหนังสือชีช้ วน

2,697,128.60

1,482,188.00
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• บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (ในฐานะผูอ้ อกหลักทรัพย์)
ซือ้ หลักทรัพย์

ราคาตลาด

4,914,679.66

5,270,406.79

ขายหลักทรัพย์

ราคาตลาด

4,784,235.68

5,281,550.74

160,090.00

117,390.00

10,087,917.57

3,513,734.88

ตามราคาทีป่ ระกาศจ่าย
เงินปั นผล
• บริษทั ควอลิ ตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (ในฐานะผูอ้ อกหลักทรัพย์)
ซือ้ หลักทรัพย์

ราคาตลาด

ราคาตลาด
ขายหลักทรัพย์
10,434,132.62
• บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (ในฐานะนายหน้าผูค้ า้ หลักทรัพย์)

3,356,089.75

ซือ้ หลักทรัพย์

ราคาตลาด

73,927,814.56

89,810,278.45

ขายหลักทรัพย์
ค่านายหน้า

ราคาตลาด

22,928,425.72

18,435,728.07

155,323.30

173,551.42

ตามทีร่ ะบุในสัญญา

ยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั ต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 สิงหาคม
2562

2561

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

528,835.57

299,139.19

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย

264,417.81

149,569.51

• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด

9.

ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงิ นลงทุน
กองทุนฯ ได้ซอ้ื และขายเงินลงทุนในระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และ 2561 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก
ธนาคารและตัว๋ สัญ ญาใช้เงิน เป็ น จ านวนเงิน 3,564.64 ล้า นบาท และ 1,784.13 ล้านบาท โดยคิด เป็ น อัต ราร้อ ยละ
1,060.7643 และ 966.0329 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี ตามลาดับ
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10.

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุน

สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และ 2561 กองทุนฯ ได้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล
ดังนี้
อัตราต่อหน่วย
วันทีป่ ิ ดสมุดทะเบียน
สาหรับรอบระยะเวลา
(บาท/หน่วย)
2562
2561
22 กันยายน 2560
1 กรกฎาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560
0.09
188,130.00
17 พฤศจิกายน 2560 1 กันยายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560
0.30
497,806.63
19 มกราคม 2561
1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
0.20
400,654.64
23 มีนาคม 2561
1 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
0.30
769,713.99
22 มีนาคม 2562
1 มกราคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
0.10
453,074.68
24 พฤษภาคม 2562 1 มีนาคม 2562 - 30 เมษายน 2562
0.15
668,841.26
1,020,708.77
19 กรกฎาคม 2562 1 พฤษภาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562
0.20
2,142,624.71 1,856,305.26
รวม
11. เครือ่ งมือทางการเงิ น
กองทุนฯ มีนโยบายทีจ่ ะบริหารความเสีย่ งของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้
11.1 มูลค่ายุตธิ รรม (Fair value)
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินของกองทุนฯ ณ วันที่ในงบการเงินส่วนใหญ่ จดั อยู่ในประเภทระยะสัน้ อีกทัง้
สินทรัพย์สว่ นใหญ่เป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดทีแ่ สดงมูลค่ายุตธิ รรม โดยใช้ราคาทีซ่ อ้ื ขายกันในตลาด ดังนัน้
กองทุนฯ เชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรม
อย่างมีสาระสาคัญ
11.2 ความเสีย่ งจากการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร (Business Risk)
ความเสีย่ งจากผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสารทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความสามารถในการทากาไร
ของบริษทั รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของผูอ้ อกตราสาร ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาซือ้ ขายของตราสาร อย่างไรก็
ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ทล่ี งทุน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงิน
ของบริษทั ผูอ้ อกตราสาร และติดตามข้อมูลข่าวสารของผูอ้ อกตราสารอย่างใกล้ชดิ และสม่าเสมอ
11.3 ความเสีย่ งจากความสามารถในการชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
ความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชาระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามกาห นดเวลาหรือชาระไม่ครบตามจานวนที่
สัญญาไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร และทบทวน
ฐานะการเงินและความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารอย่างสม่าเสมอ
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11.4 ความเสีย่ งด้านการตลาด (Market Risk)
ความเสี่ย งจากความผัน ผวนของราคาตราสารที่เกิด จากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์ ท างเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะจัดให้มเี ครื่องมือสาหรับวัดระดับความผันผวนของตราสารทีล่ งทุนอย่าง
สม่าเสมอ
11.5 ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
เกิดจากการทีก่ องทุนฯ ไม่สามารถจาหน่ายตราสารนัน้ ๆ ได้ในราคาทีเ่ หมาะสมหรือภายในระยะเวลาทีต่ อ้ งการ อย่างไรก็
ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาลงทุนในตราสารทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องให้เหมาะสมกับประเภทลักษณะและนโยบายการ
ลงทุน เพื่อมีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทัง้ นี้ แนวทางการบริหารความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
จะขึน้ อยู่กบั การพิจารณาตัดสินใจของกองทุนฯ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
12.

การอนุมตั ิ งบการเงิ น
งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยผูม้ อี านาจของกองทุนฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
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